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Het Walk & Talk project - een initiatief van het 

VU medisch centrum Amsterdam - is bedoeld 

om mensen die een orgaantransplantatie 

hebben ondergaan, aan te zetten tot wande-

len en al doende ervaringen te delen met 

medewandelaars. Er zijn inmiddels 3 wandel-

groepen: 1 in Amsterdam, 1 voor mensen uit de 

omgeving van Alkmaar en 1 in Groningen. 

Kees: ‘Ik werd benaderd met de vraag of ik zo’n 

wandelgroepje wilde begeleiden. Als 

 enthousiast wandelaar hoefde ik daar niet lang 

over na te denken. Vanuit mijn eigen mooie 

omgeving Alkmaar-Bergen zet ik als koploper 

een route uit die geschikt is voor iedereen. We 

lopen 1x per week en dan 5 kilometer of 

Wekelijks aan de wandel 
met je nieuwe nier
‘Laatst werkte ik in de tuin en prompt had ik spierpijn. Het bleek ook niet meer dan dat, toch had ik al 

angstvisioenen en dacht ik dat er iets mis zou kunnen zijn met mijn nieuwe nier. Dan ben je blij dat je 

dat met iemand kunt delen tijdens het Walk & Talk project.’ Aan het woord is Kees Kuijper (61) die in 

januari 2019 een nieuwe nier kreeg en nu bij Walk & Talk een zogeheten koploper is.

TEKST: SHARIDA MOHAMEDJOESOEF / FOTO’S: SANDER KONING

minder, afhankelijk van wat de wandelaar aankan. 

Het is tenslotte geen sportwedstrijd.’

Walk

En zo ging Kees een hal-aar voordat corona van 

zich deed spreken, van start. ‘Ik heb zelf geen 

specifieke training hiervoor gehad, maar als 

oud-directeur van een ROC-school in Amsterdam 

ben ik natuurlijk wel gewend met groepen 

mensen om te gaan en oog en oor te hebben 

voor wat er bij hen speelt. Door corona kunnen 

we niet meer in groepjes wandelen, dus heb ik 

geregeld dat ik met de mensen op individuele 

basis wandel. Dat heeft ook zo zijn voordelen, 

want de gesprekken zijn dan net wat persoonlij-

ker. ’

Thema: Doen in moeilijke tijden?

‘Juist voor transplantatie patiënten  

is bewegen belangrijk’ 
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‘Daarnaast heb ikzelf sowieso een goede basis-

conditie, want ik wandelde voor mijn niertrans-

plantatie ook al veel, onder meer op Terschelling 

waar mijn wortels liggen. Ik wandelde dan met 

mijn partner en hond de hele dag op de Noords-

vaarder, een zandplaat op het westelijke deel van 

het Waddeneiland. Ons enige gezelschap 

bestond uit zeehonden. Mensen zag je bijna niet.

Iedereen die net een orgaantransplantatie heeft 

ondergaan, moet zo snel mogelijk weer gaan 

bewegen om weerstand op te bouwen. Toen ik 

uit het ziekenhuis kwam met die nieuwe nier ben 

ik 3 dagen daarna al met onze hond gaan wande-

len. Het zorgde ervoor dat ik in beweging bleef en 

niet op mijn luie viool ging zitten.’

Talk 

‘Wat ik heel erg miste in mijn revalidatie-

traject is dat je met niemand kunt delen 

hoe je met bepaalde spanningen moet 

omgaan. Zo moest ik vlak na mijn 

niertransplantatie 2 keer per week op 

controle. Dat werd later 1 keer per 

week. En nu moet ik 1 keer in de 3 

maanden naar het ziekenhuis voor 

een bloedonderzoek. Een week 

ervoor begint de stress en slaap ik 

slecht. Ik ga dan met lood in mijn 

schoenen naar Alkmaar om te horen 

hoe het is gesteld met mijn nierfunc-

tie. Tijdens de wandelingen kan ik 

nu daarover praten met mensen die 

in een vergelijkbare situatie zitten.’

Meewandelen of meer informatie? 

Lees verder op www.walk-talk.nl


